
Fundo: Câmara Municipal de Évora 

Secção: Serviços Urbanos 

 

1. Descrição ao nível da Série 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

- Código de Referência 

PT/AMEVR/CME/N 

- Título 

Serviços Urbanos 

- Data 

1914-2006  

- Nível da Descrição 

Série (SR) 

- Dimensão e suporte 

259 u.i. (51 lv. + 186 cxs.+ 1 Pt. +21 Dos.); 20 m.l; papel 

 

1.2 – CONTEXTO 

 

- Produtor 

Câmara Municipal de Évora 

 

- História Administrativa 

A Câmara Municipal de Évora presta diversos serviços aos Munícipes para o que 

disponibiliza diferentes equipamentos. A documentação que levamos ao conhecimento 

dos nossos utilizadores, através da descrição a seguir exposta, passou por diferentes 

Serviços da Autarquia como a DEUA- Divisão de Equipamento Urbano e Ambiente, 

DAQ- Departamento de Ambiente e Qualidade, DAEP -Divisão de Ambiente e do 

Espaço Público e atualmente DAHM - Divisão de Ambiente Higiene e Mobilidade. 

A documentação encontrava-se depositada no Arquivo Municipal dispersa e sem 

qualquer classificação.  

Através da presença descrição tentamos transformar uma quantidade de documentação 

dispersa num conjunto documental organizado – classificado, inventariado e 

acondicionado. 



Quanto à documentação do Matadouro de Évora, Serviço já extinto, foi elaborado um 

estudo sobre o equipamento, que se descreve de seguida, avaliada e finalmente 

organizada. 

O Matadouro de Évora era um dos “currais do concelho”, situado no extremo da zona 

oriental da cidade, junto ao “bairro do Farrobo”, em contacto com a zona extramuros, 

integrava os terrenos do Baluarte de Nossa Senhora de Machede, onde se situava uma 

das portas da cidade. Aqui os animais eram aparcados e abatidos, seguindo depois para 

os açougues instalados no Templo Romano. 

Algumas vozes se levantaram contra a instalação do Matadouro nesse local mas, 

segundo estudo feito pela edilidade eborense, em 1863, este seria “um local sadio”. 

Durante a sua existência o espaço foi sujeito a algumas transformações devido à 

introdução de novas ideias e conceitos higienistas, como por exemplo a proibição de 

abate de gado suíno na rua, sendo então o “curral” objeto de ponderação devido ao 

aumento do volume de trabalho e adaptação às novas exigências.  

Assim, em 1899, construiu-se um alpendre para matança de gado suíno, em 1904, 

novo alpendre e em 1920 amplia-se a própria área do matadouro.  

Posteriormente, nos anos 40 edificou-se um barracão para armazém de material, 

ampliou-se a casa do peso e instalou-se a caldeira elétrica. Por fim, em 1952, criam-se 

novas instalações sanitárias.  

Para além destas intervenções outras tiveram lugar no sentido de melhorar as 

condições de trabalho, de higiene e de tratamento das carnes. 

No início do século XX, toda a zona adjacente deste espaço foi também alvo de 

alterações profundas com a construção de bairros, novas vias de acesso, espaços 

comerciais, oficinas e escolas. 

Com o passar do tempo a evolução dos problemas do abastecimento e das políticas de 

intervenção no mercado da carne começaram a justificar uma revisão das estruturas do 

abate e da circulação das carnes e seus produtos. Assim, em Novembro de 1974, com a 

publicação do D. L. 661/74, os matadouros municipais passaram para a dependência da 

Junta Nacional dos Produtos Pecuários, (artº2º, nº1) bem como os seus edifícios, 

equipamentos mecânicos, instalações frigoríficas anexas, móveis, utensílios e viaturas 

afetas à distribuição da carne, subprodutos e despojos. 

Este processo foi longo, mantendo-se o Matadouro em funcionamento até à primeira 

metade dos anos oitenta do século XX. 

 



1.3 – CONTEÚDO E ESTRUTURA 

 

- Âmbito e Conteúdo 

Documentação relativa a serviços prestados pela autarquia aos Munícipes. 

 

Quadro de classificação 

Sr:A/ Expediente 

Sr:B/ Cemitérios 

Sr:C/ Água e saneamento 

Sr:D/ Espaços Verdes 

Sr:E/Aeródromo 

Sr:F/Ambiente 

Sr:G/Hortas Urbanas 

Sr:H/Piscinas 

Sr:I/Higiene 

Sr:J/Mercados e Feiras 

Sr:L/Matadouro 

 

Descrição Documental 

(Sc) 

PT/AMEVR/CME/N 

Título 

Serviços Urbanos 

Data  

1914-2006 

Dimensão 

259 u.i. (51 lv. + 186 cxs.+ 1 Pt. +21 Dos.); 20 m.l; papel 

Âmbito e conteúdo 

Documentação relativa a serviços prestados pela autarquia aos Munícipes. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/A 

Título 

Expediente 



Data de Produção 

1984 - 1999 

Dimensão 

14 u.i. (14 Cxs.) 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente a troca de correspondência entre a Edilidade e outras 

Instituições e Informações internas entre Serviços Municipais. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/A/01 

Título 

Correspondência 

Data de Produção 

1993 - 1999 

Dimensão 

3 Cxs. 

Âmbito e Conteúdo 

Troca de correspondência com outras Instituições e/ou Serviços. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/A/02 

Título 

Informações 

Data de Produção 

1984-1999 

Dimensão 

11 Cxs. 

Âmbito e Conteúdo 

Informações internas entre Serviços Municipais. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/B 

Título 

Cemitérios 



Data de Produção 

1985-2000 

Dimensão 

12 Cxs. 

Âmbito e conteúdo 

Informação sobre jazigos abandonados, ampliações, conservação e reparações nos 

Cemitérios Municipais. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/C 

Título 

Água e Saneamento 

Data de Produção 

1980-2001 

Dimensão 

12 Cxs. 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação relacionada com linhas de água, limpeza, abastecimento de água à 

cidade e saneamento. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/D 

Título 

Espaços Verdes 

Data de Produção 

1982-1992 

Dimensão 

12 Cxs. 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente a parques, jardins e plantações. 

 

 

 

 



(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/E 

Título 

Aeródromo 

Data de Produção 

1973-1997 

Dimensão 

7 u.i. (6 Cxs., 1 Pt.) 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente a contrato programa, obras e propostas para o Aeródromo 

Municipal. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/F 

Título 

Ambiente 

Data de Produção 

1987-1997 

Dimensão 

33 u.i. (12 Cxs., 21 dossiers.) 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente a proteção da fauna, flora, manifesto de produção suberícola, 

venda de cortiça, associações de defesa do ambiente 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/G 

Título 

Hortas Urbanas 

Data de Produção 

1987-1991 

Dimensão 

1 Cx. 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente a contratos de cedência de Hortas Urbanas na cidade. 



(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/H 

Título 

Piscinas 

Data de Produção 

1983-1990 

Dimensão 

3 Cxs. 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente a obras e propaganda sobre o equipamento municipal em 

causa. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/I 

Título 

Higiene 

Data de Produção 

1989-2001 

Dimensão 

17 Cxs. 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação relacionada com a recolha de resíduos e campanhas de sensibilização 

na cidade. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/J 

Título 

Mercados e Feiras 

Data de Produção 

1985-2006 

Dimensão 

54 Cxs. 

 

 



Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente ao Mercado 1º de Maio, Mercado Temporário e Feiras, 

realizados em Évora. 

 

(Sr) 

PT/AMEVR/CME/N/L 

Título 

Matadouro 

Data de Produção 

1914 – 1974 

Dimensão 

95 u.i. (51 lv. + 43cxs.); 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação relativa ao extinto Matadouro Municipal de Évora, a qual se compõem 

de mapas do gado abatido, diária e anualmente, guias de entrega dos animais a abater e 

aquisições. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/N/L/A 

Título 

Mapas de gado abatido no Matadouro Municipal de Évora 

Data de Produção 

1914 - 1971 

Dimensão 

59 u.i. (51 lvs, + 8 Cxs.) 

Âmbito e Conteúdo 

Mapas de gado abatido no Matadouro Municipal de Évora, organizados por dia, mês, 

ano e proprietário. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/N/L/B 

Título 

Mapas diários de gado abatido no Matadouro Municipal de Évora 

 



Data de Produção 

1922 - 1926 

Dimensão 

21 u.i (21 Cxs.) 

Âmbito e conteúdo 

Mapas de gado abatido no Matadouro Municipal de Évora, diariamente. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/N/L/C 

Título 

Guias diárias de gado abatido no Matadouro Municipal de Évora 

Data de Produção 

1963 - 1974 

Dimensão 

13 u.i. (13 Cxs.) 

Âmbito e Conteúdo 

Guias de entrega dos animais a abater no Matadouro Municipal de Évora. 

 

(Ssr) 

PT/AMEVR/CME/N/L/D 

Título 

Aquisições 

Data de Produção 

1957-1973 

Dimensão 

1 u.i. (1 Cx.) 

Âmbito e Conteúdo 

Documentação referente a aquisição de novas instalações para o Matadouro Municipal 

e caldeira. 

 

1.4 – CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO 

 

- Condições de acesso: documentação de consulta livre para utilizadores internos, 

estando os utilizadores externos sujeitos a autorização prévia. 



- Condições de reprodução: Sem restrições. Preço, conforme Tabela de Taxas do 

Município. 

- Características físicas e requisitos técnicos 

- Natureza do suporte – papel; 

- Tecnologia do suporte – manuscrito e impresso; 

- Estado de conservação – Bom; 

- Instrumentos de pesquisa/descrição – Inventário. 

 

1.5 – CONTROLO DA DESCRIÇÃO 

 

 - Nota do Arquivista: Descrição elaborada pela Técnica Superior Maria do Rosário 

Martins e Assistente Técnica, Natalina Grilo, da Câmara Municipal de Évora, a partir da 

consulta da própria documentação e da seguinte bibliografia: 

 

Aviso 8601 D.R. II Série (05-11-2004) 12 

 

Decreto-Lei nº. 661 D.G. I Série (26-11-1974) 1451-1452 

 

Decreto-Lei nº 774. D.G. I Série (31-12-1975) 2158-2159 

 

Decreto-Lei nº 80. D.G. I Série (27-01-1976) 196 (5) -196 (8) 

 

Despacho 15818 D. R. 239 (11-12-2012) 39533 

 

Despacho 9238 D.R. II Série (16-07-2014) 18384-18385 

 

GUERREIRO, Celeste. O Matadouro de Évora – Do passado aos nossos dias. 

Relatório de Estágio. Évora, 2008  

 

REGULAMENTO INTERNO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ÉVORA D.R. II Série (10-01-1986) 334-343 

 

- Regras ou convenções: Direcção-Geral de Arquivos. Programa de Normalização da 

Descrição em Arquivo. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em Arquivo 



– Orientações para a descrição arquivística. [em linha]. 2ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. 

[Consult. 08 Novembro, 2010]. Disponível em WWW<URL 

http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf ISBN 978-972-8107-91-8. 

 

- Data da descrição: Criado em julho de 2017. 

http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf

